Jornal do Brás

Xícaras do Chá vibram Solar Tabatinguera
09-Ago-2019

Um
novo e fulgurante sucesso reiterou o fascínio da Tarde de Chá dia 30 de julho
último no exuberante Salão Social da Associação dos Oficiais Militares.
Tal
como se esperava, a estreia do evento no novo clube agradou em cheio, com cerca
de 300 participantes, pressupondo presença de maior público no próximo evento
mensal, dia 27 de agosto das 14 às 20 horas, que será, aliás o fecho do
Inverno.
Para quem não sabe, o famoso Solar fica na rua
Tabatinguera, 278, próximo do Metrô Sé, onde será realizada sequentemente na
última 3ª feira de cada mês a eletrizante Tarde de Chá.
Cobertura
do Chá
Eduardo
Martellotta
Joyce
Cavalcanti
Tony Boueri
Leonor
Hillesheim

Adalberto Suzano, Melissa Coelho e Milton George apresentam
o espetáculo

Meiri Lopes foi a primeira Estrela brilhante no Chá do
Solar Tabatinguera

Como a reviver as danças divinais da Cinematográfica
Vera Cruz nos tempos de Carmen Miranda, o Grupo Viver de Alegria fez uma
estrondosa apresentação

Odete é da socialyte aomespiana, que nos recepcionou
dando Boas Vindas da Tarde de Chá no Solar Tabatinguera

Luiz Souza é massagista e expert em acupuntura. Esteve
na Tarde para convidar pessoas que precisam de fisioterapia

Diretor de Marketing e Social do clube, o Coronel
Nogueira e esposa Vanessa curtiram o evento
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Eduardo, Joyce Cavalcanti e Milton

Nossas chazeiras foram apresentadas ao público

Alladin apresentou suas novas canções no evento

Marta, Solange, Cleide e Rose

Anatália e professora Zenaide da Padre Anchieta
desfilaram lingerie noite

Tânia Bionça e Nahim

Fred Rovella explodiu a Tarantella no Chá de novo

Rejany Pizon como sempre, encantou com o Show Sedução

Tecidos WH e 3Ws sorteados na festa
Dois vasos da Hila foram levados por Geni e Darci no
sorteio

Desta vez a Hila enviou 4 fruteiras xadrezadas, para o
sorteio

O jogo de copos de cristal foi ganho pela Adélia do
Conselho Fiscal da AOMESP

E a cantora Cleuza Dias ofertou um forno elétrico no
sorteio, ganho pela convidada Angela Maria
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